
 جلسه اول

 منظور از تبیین جایگاه انسانی زن در مباحث فلسفی چیست؟

 بودگی زناثبات یا رد انسان

 اثبات یا رد هویت جنسیتی زن

 اثبات یا رد ارزشمندی زن

 اثبات یا رد امکان تکامل زن

 به لحاظ رویکرد فلسفی، کدام گزینه درباره اشتراک زن و مرد در جایگاه انسانی صحیح است؟

 اشتراک زن و مرد در حقوق

 اشتراک زن و مرد در نفس ناطقه

 اشتراک زن و مرد در قوه مولده

 تساوی زن و مرد در همه آثار

مِنْهُما رِجاالً یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ »در آیه « نفس واحده»مراد از 
 چیست؟« کَثیراً وَ نِساء

 (حضرت آدم )ع

 آدمیان

 عنصر خاک

 جنس مرد

 باشند؟گر اشتراک زن و مرد در جایگاه انسانی نمیکدام دسته از آیات زیر بیان

 یابی به سعادتهای مربوط به راهآیه

 های سیر پیدایش انسانآیه

 های مربوط به آفرینش جهان هستیآیه

 های مربوط به نفسآیه

 یک از موارد زیر است؟هایی که مبنی بر طفیلی دانستن زن در آفرینش است، ناظر به کدامعبارت

 تعیین نوع ماهیت زن به لحاظ فلسفی

 تفاوت جایگاه ارزشی زن نسبت به مرد

 تفاوت جنس و فصل زن با مرد

 ناقص بودن ماهیت زن نسبت به مرد



 جلسه دوم

 باشد؟گرایان فمینیست میگر دیدگاه ذاتبیانکدام گزینه 

 .گرددگرایی ذهنی تحقیر میتجربه

 .صورت پایه انسانی، صورتی مردانه است

 .به فرودستی زنان اعتقاد دارند

 .تر از جنس مؤنث استکروموزوم جنس مذکر، کامل

 از بین فالسفه یونان باستان، ارسطو چه نظری نسبت به زنان دارد؟

 .موجود برتر )یعنی مرد( در رحم موجود ناقص )یعنی زن( از خطاهای طبیعت است پرورش

 .از عجایب روزگار این است که تربیت مردان به دست مادران است

 .زنان موجودات ناقصی هستند که صرفا برای تولید مثل خلق شده اند

 .استمرد، حاکم مطلق بر اقلیم تعقل است و زن، ملکه بزرگ سرزمین عطوفت 

 .محور و نگرش االهیاتی یا عقالنی در تاریخ فلسفه و ادیان انکارناپذیر استوجود دو نگرش ماده

 نادرست

 درست

 انگارد و سرشت زنانه و مردانه را باور دارد، چه نام دارد؟های زن و مرد را ذاتی میباوری که تفاوت

 رمانتیست

 مدرنیته

 فمینیست لیبرال

 فمینیستیگرایی ذات

 یک از عبارات زیر نشان از فروتری ارزشی زن در نظر گوینده آن ندارد؟کدام

 .زن منشأ گناه آغازین بوده است

 .زن مانند طبیعت است

 .مرد آغاز و انجامِ زن است

 .مرد نیازمند به قوه عاطفه زنان است

 

 



 

 جلسه سوم

 حیا ـ برای زنان دارای تأکید بیشتری هستند؟ های اخالقی ـ مانندرا در روایات اسالمی برخی ویژگیچ

 بیان موضع آسیب زنان در برابر شیاطین انسی و جنی

 دشواری بیشتر زنان در رسیدن به کماالت اخالقی

 ناتوانی زنان در کسب بالفعل برخی کماالت

 ضعف طبیعی زنان در طی مسیر سعادت

 از حضرت آدم )ع( باشد؟ تواند تفسیر صحیحی از خلقت حوا بعدکدام گزینه می

 .حوا از نظر جسمانی فرع بر حضرت آدم )ع( است

 .خاطر حضرت آدم )ع( آفریده شده استحوا به

 .زن از نظر حقیقت وجودی فرع بر مرد است

 .زنان نسبت به مردان فروترند

ساس ، بر ا«واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجاالً کَثیرا و نساءًیا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ »در آیه 
 ، آیه صراحت بیشتری برای اثبات برابری زن و مرد در حقیقت انسانی دارد؟«نَفْسٍ واحِدَةٍ»و « مِنْ»کدام تفسیر از واژه 

 (من جنسیه ـ حضرت آدم )ع

 من جنسیه ـ نفس انسانی

 (ـ حضرت آدم )ع من بعضیه

 من بعضیه ـ ذات عینی

 .یکسانی زن و مرد در رسیدن به سعادت، به معنای سعادت بالفعل همه آنان است

 نادرست

 درست

 گر تساوی زن و مرد در ارزشمندی نیست؟یک از آیات زیر بیانکدام

 .فَقَعُوا لَهُ ساجِدین فاِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی

 وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثى. قالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُها أُنْثى

 .... إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى

 .ةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَةوَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَ

 



 جلسه چهارم

نهج البالغه، مبنی بر ترک نماز در هنگام عادت، سازگاری بیشتری  80با تعلیل در خطبه « نقص در دین زنان»کدام معنای 
 دارد؟

 نقص فهم زنان

 ضعف جسمانی زنان

 کمتر بودن حقوق زنان

 های تشریعی زنانکمتر بودن آیین

 نهج البالغه، کدام مورد به عنوان علت نواقص الحظوظ بودن زنان در نظر گرفته شده است؟ 80خطبه در 

 نقصان اعمال زنان

 نقصان اموال زنان

 نقصان میراث زنان

 نقصان ارزشی زنان

 چیست؟نهج البالغه، در صورتی که روایت را در مقام تنقیص ندانیم،  80منظور از نقصان ایمان زنان در خطبه 

 ممنوعیت از برخی مناصب اجتماعی

 نقص اعمال تشریعی زنان

 غلبه عواطف و احساسات

  کمی سهم زنان در میراث

 سبب ایام حیض، درست نیست؟کدام گزینه دربارة نقصان عبادت زنان به

 .کندزودتر بودن سن تکلیف زنان، نقصان کمّی عبادت ایشان را جبران می

 .تکلیفی بعد از یائسگی، دلیل بر عدم نقصان عبادی زنان استهای پایان محدودیت

 .نقیصة ایام حیض با انجام مناسک وارد شده، قابل جبران است

 .اثر تکوینی نماز نخواندن زن حایض، نقص ایمان است

 نهج البالغه )که زنان را ناقص االیمان خوانده( صحیح نیست؟ 80کدام گزینه درباره خطبه 

 .ای حقیقیه استقضیهگر بیان

 .در مقام تنقیص است

 .از نظر سندی، مرسل است

 .در نکوهش شخص عایشه بوده است



 جلسه پنجم

امام صادق )ع( در جواب کسانی که می پنداشت تعداد زنان جهنمی بیشتر از مردان است فرمودند: چگونه چنین چیزی 
 .آوردآخرت هزار زن مؤمن از زنان دنیا را به عقد خود در میممکن است در حالی که هر مرد مؤمن در 

 نادرست

 درست

 صحیح است؟« المرأة شرّ کلّها و شر ما فیها انه البد منها»کدام برداشت دربارة روایت 

 .همه ابعاد وجودی زن شر است

 .ارزش ذاتی زنان کمتر از مردان است

 .شر ذاتی هستندشان دارای زنان در بسیاری از ابعاد وجودی

 .ناظر به عوامل فرهنگی و اجتماعی مطرح شده است

 یک از موارد زیر است؟گر کدامبیان« الناجی من الرجال قلیل و من النساء أقل و أقل»روایت 

 فروتری ارزشی زنان نسبت به مردان

 ناتوانی سرشتی زنان در رسیدن به اسباب سعادت

 به رستگاریضعف ذاتی زنان و مردان در رسیدن 

 قصور یا تقصیر مردان و زنان در رسیدن به اسباب سعادت و تحصیل تقوا

 صحیح است؟« الناجی من الرجال قلیل و من النساء أقل و أقل»کدام گزینه درباره روایت 

 .از نظر سندی صحیح بوده و معارضی نیز ندارد

 .از نظر سندی ضعیف است، ولی معارضی ندارد

 .ضعیف بوده و دارای معارض استاز نظر سندی 

 .از نظر سندی صحیح است، ولی معارض دارد

 باشد؟کدام گزینه با توجه به آیات قرآنی صحیح نمی

 .زنان پرهیزکار بر مردان، شرافت و برتری دارند

 .زنان مانند مردان شایسته دستیابی به سعادت هستند

 .زنان از نظر ارزشمندی همسان مردان هستند

 .ایمان و عمل صالح در اختیار مردان و زنان نهاده شده است

 

 



 جلسه ششم

 از آن دفاع می کند چیست؟« تناسب»پایه شکل گیری نظام حقوقی که نظریه 

 تساوی تکوینی میان زن و مرد

 تساوی و تفاوت های تکوینی میان زن و مرد

 تفاوت های تشریعی میان زن و مرد

 تکوینی میان زن و مرد تفاوت های

 کدام گزینه با اصول لیبرالیسم سازگاری ندارد؟

 .نابرابری حقوقی، تضمین کنندة اصالت و آزادی فرد است

 .فردگرایی، باعث احیای حقوق زنان است

 .انسان ها، فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت با هم برابرند

 .زنان است نابرابری حقوقی، باعث کاستن از آزادی عمل و ارادة

 نمی باشد؟« برابری در حقوق»کدام گزینه مطابق با نظریه 

 .زن و مرد در انسانیت یکسان اند، پس حقوقشان نیز باید برابر باشد

 .اعطای حقوق برابر با نادیده گرفتن تفاوت های میان زن و مرد نارواست

 .مغایرندهمه قوانینی که از برابری جلوگیری می کنند با اصل بزرگ طبیعت 

 .برابری انسان ها، نتیجه ضروری واقعیت یکسان بودن نسل بشر در توانایی ها است

 کدام گزینه بیان گر رویکرد فمینیست های لیبرال در موج دوم فمینیسم می باشد؟

 .تمامی تفاوت های زنان و مردان به عناصر آموزشی و فرهنگی باز می گردد

 .زنان و مردان معتقدندتنها به تفاوت های روانی میان 

 .ایجاد فرصت های برابر، جامعه را برای ارائه حقوق یکسان به زنان و مردان آماده می سازد

 .تفاوت های محدود بدنی را انکار می کنند

 کدام گزینه درباره رابطه حقوق مردان و زنان با ارزشمندی زنان صحیح است؟

 .زنان استیکسانی در حقوق به معنای کم ارزش دانستن 

 .نابرابری حقوقی مردان و زنان به معنای کم ارزش دانستن زنان است

 .با وجود اعتقاد به یکسانی انسان ها در ارزشمندی، می توان به حقوقی متفاوت قایل شد

 .اعتقاد به نظریه تناسب حقوقی به معنای نابرابری ارزشی زنان و مردان است

 



 جلسه هفتم

 های گزاره های اخالقی به شمار می رود؟کدام مورد از ویژگی 

 .انگیزه ها و نیات فرد در آن جایگاهی ندارد

 .فاقد محتوای ارزشی هستند

 .ضمانت خارجی الزام آور دارند

 .هستند« بایدها و نبایدها»ناظر به 

 کدام گزینه بیان گر دیدگاه سقراط و ارسطو درباره ارزش ها نیست؟

 تضعیف عواطف

 فضایل علمی در اخالق مردانهانحصار 

 تساوی مردان و زنان در رسیدن به ارزش های انسانی

 ترجیح مطلق فضایل عقلی

 در جوامع، گزینه صحیح را مشخص نمایید؟« نقش های جنسیتی»با توجه به وجود 

 .افزایش تنوع در فعالیت های اقتصادی، نقش جنسیت را از بین می برد

 .نمی تواند دلیل بر وجود زمینه های طبیعی آن باشدپایداری نقش های جنسیتی 

 .رفتارهای سنتی و قوانین، علت اساسی پایداری نقش های جنسیتی است

 .توجه نکردن به نقش های جنسیتی موجب تحلیل و فرسودگی بیشتر زنان می شود

 با توجه به آیات مربوط به سعادت اخروی، کدام گزینه صحیح است؟

 .سیدن به درجات سعادتمندی سرزنش شده اندزنان به دلیل نر

 .توانایی زنان در رسیدن به سعادت به طور ذاتی کمتر از مردان است

 .تصویر یکسانی از دخول و خلود در بهشت، برای مردان و زنان ترسیم نشده است

 .وعده سعادتمندی به صورت یکسان به زنان و مردان داده شده است

 کدام گزینه صحیح است؟« نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواهاوَ » با توجه به آیات 

 .نفس انسان، فاقد تشخیص درونیِ خوبی و بدی است

 .انسان دارای انگیزه برای ارزش و ضد ارزش است

 .، تنها نفس انسان مذکر است«نفس»مراد از 

 .انجام فعل اخالقی، وابسته به جنسیت افراد است

 



 جلسه هشتم

 به کدام ویژگی های زنان اشاره دارد؟« وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیض»آیه 

 انزوا طلبی زنان

 قاعدگی زنان و آثار جسمانی و روانی آن

 حفظ حریم نسبت به نامحرمان

 نشوز زنان و آثار روانی آن

 گر کدام ویژگی زنان است؟بیان« نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُم»آیه 

 جذابیت زنان در روابط اجتماعی

 وضعیت بدنی در روابط زناشویی

 لطافت روحی زنان

 فرایند قاعدگی در زنان

 باشد؟نمیها گر دیدگاه فمینیستکدام گزینه بیان

 .کنندهای محیطی را انکار میهای زاییده موقعیتتفاوت

 .از میان تفاوت های طبیعی، تنها نقش زنان در تولید مثل را به رسمیت شناخته اند

 .اندهای طبیعی کاهش دادههای تکوینی را به تفاوتتفاوت

 .پذیرندهای طبیعی که منشأ بیولوژیک دارد را میتفاوت

 های زنان و مردان در قرآن صحیح است؟گزینه دربارة بیان تفاوتکدام 

 .های تکوینی بیان نشده استهای روانی پرداخته شده ولی تفاوتبه تفاوت

 .های تکوینی به صورت ضمنی اشاره شده استبه تفاوت

 .اندبرخی آیات قرآن به داللت تطابقی به تفاوت های تکوینی پرداخته

 .های حقوقی اشاره شده استتتنها به تفاو

 .نیستند های طبیعی میان زنان و مردان قایلها با وجود تفکیک میان جنس و جنسیت به تفاوتفمینیست

 درست

 نادرست

 

 

 



 جلسه نهم

 است؟ گر کدام مطلببیان...« بَعْضٍ  الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى»آیه 

 برتری ارزشی مردان بر زنان

 مالکیت مردان بر اموال زنان

 سرپرستی مردان بر زنان

 حضانت پدران بر دختران

 به نظر عالمه طباطبایی )ره(، میل زنان به زینت و زیور، از نمودهای کدام قوه است؟

 قوه واهمه

 قوه عاقله

 قوه عاطفه

 قوه غضبیه

 که حکم تعدد شهود زن را دلیلی بر نقصان عقلشان دانسته، درست نیست؟کدام گزینه دربارة روایاتی 

 .سند آنها ضعیف است

 .دارای معارض هستند

 .دچار مشکالت محتوایی هستند

 .دارای تواتر هستند

مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ »در آیه « ضالل»مراد از واژه 
 چیست؟« إِحْداهُمَا الْأُخْرى

 امتناع از شهادت

 دروغ گفتن

 گمراه کردن

 فراموش کردن

اشاره به « فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرىفَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما »آیة 
 کدام تفاوت مرد و زن دارد؟

 عبادی

 حقوقی

 ارزشی

 اخالقی



 جلسه دهم

 هدف روایات از تببین کم بودن قدرت جسمانی زنان چیست؟

 مسئولیت پذیری بیشتر زنان

 دوری جستن زنان از مواجهه با مردان

 زناناثبات برتری ارزشی مردان نسبت به 

 ترغیب مردان به مهار قدرتشان در برابر زنان

 باشد؟کدام گزینه درباره صفت غیرت صحیح نمی

 .جاستورزی در جایی که دلیلی بر آن وجود ندارد تعصبی بیغیرت

 .گیردای برای رفتارهای مردانه قرار میصفتی تکوینی است که پایه

 .غیرت ورزی، زن سالم را بیمار می کند

 .معناستدرباره امر حالل بیغیرت 

 صحیح است؟« ما رأیت ضعیفات الدین ناقصات العقول اسلب لذی لبّ منکن»کدام گزینه درباره روایت 

 .سند آن صحیح و متصل به امام است

 .نقصان عقل زنان به سبب عقوبت حوا بوده است

 .به تفاوت زن و مرد در عقل اشاره دارد

 .می داندحوا را عامل فریب آدم )ع( 

 بنابر روایات، غیرت زنان معادل کدام صفت است؟

 شهامت

 حسادت

 عفت

 عجب

 کدام گزینه دربارة فلسفة وجود تفاوت های تکوینی در خلقت مرد و زن درست نیست؟

 .منشأ پیدایش مدنیت هاست

 .دستمایة نظام تسخیر و بهره مندی متقابل است

 .باعث تکامل زوج انسانی است

 .برای ارزش یکی از آنها بر دیگری استسندی 

 



 جلسه یازدهم

 دیدگاهی که نسبت به زن در سنت فلسفی و فرهنگی غرب مطرح بوده است، کدام است؟

 مکمّلیت

 استقالل

 تخاصم

 تابعیت محض

 کدام گزینه بیان گر دیدگاه ارسطو درباره زنان است؟

 .تنها زنان الیق بهره برداری از مواهب حیات هستند

 .اگر تولید مثل نبود، باز هم آفرینش زنان ضروری بود

 .زنان در ردیف بردگان برای خدمت رسانی به مردان هستند

 .زنان و مردان از حیث وظیفه و فضیلت یکسان هستند

 نظریه استقالل، نتیجه عملی اعتقاد به کدام نسبت بین زنان و مردان است؟

 برابری

 برتری

 خصومت

 تبعیض

 گزینه بیان گر دیدگاه فمینیسم نمی باشد؟کدام 

 .خواهان استقالل بین زن و مرد در عرصه های خانوادگی و اجتماعی هستند

 .در پی احیای نقش های جنسیتی هر یک از زنان و مردان در جامعه هستند

 .جامعه رفتار مرتبط با جنسیت را با شیوه ای بی قاعده به هر یک از دو جنس پیوند می دهند

 .طرفدار نفی رابطه جنس و جنسیت هستند

 منشأ نخستینِ هویت جنسی افراد چیست؟

 ساختار فکری انسان

 محیط اجتماعی

 ساختارهای فرهنگی

 ساختمان بدن انسان

 



 جلسه دوازدهم

 در حیطة خانواده چیست؟« مکملیت مرد و زن»دلیل قائلین به 

 اجتماعتفاوت های فرهنگی ـ تفکیک نقش زوجین در 

 تفاوت های طبیعی ـ تفکیک نقش ها و کارکردهای خانواده

 تفاوت های اجتماعی ـ تفکیک نقش ها و کارکردهای خانواده

 تفاوت های حقوقی ـ تفکیک نقش زوجین در اجتماع

حیح کدام گزینه ص« ها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةًوَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْ»با توجه به آیه 
 است؟

 .، زنان هستند«ازواج»مراد از 

 .مودت محبتی است که در دل انسان نهان است

 .ازدواج، رابطه ای است که ذاتا دارای آثار مثبت و محبت آمیز در زندگی است

 .رحمت استمودت حالتی از رفق و دلسوزی است که اعم از 

 کدام گزینه درباره نظریه تخاصم صحیح نمی باشد؟

 .مردان را موجوداتی پرخاشگر و رقابت پیشه معرفی می کنند

 .ازدواج را موجب برتری مردان و به زیانِ زنان می دانند

 .بر نیاز یکسان زن و مرد به انواع آزادی ها برای رسیدن به تحقق نفس تأکید می ورزند

 .و زن را با وجود متفاوت بودن، برابر می دانند موقعیت مرد

 کدام گزینه در مورد رابطه میان جنس زن و مرد صحیح نیست؟

 .کمال و آرامش هر یک از آن دو با ازدواج محقق می شود

 .کشش طرفینی دو جنس به یکدیگر زمینه زیستی و روانی دارد

 .ویژگی های روانی و زیستی دو جنس فاقد تناسب است

 .میل هر یک به دیگری بر پایه نقص و افتقار متقابل است

 مرحوم مطهری با استفاده از مسئله ضرورت تولید مثل کدام نظریه را پذیرفته اند؟

 مکملیت

 استخدام و تابعیت

 استقالل

 تضاد و تخاصم



 جلسه سیزدهم

 نقش مکمل زنان و مردان در اجتماع بر کدام مورد مبتنی نیست؟

 اجتماعی زنان در موارد معینضروت حضور 

 ممنوعیت حضور زنان در اجتماع

 نکوهش حضور بی فایده زنان در اجتماع

 رجحان حضور زنان در اجتماع در برخی موارد

 با توجه به دیدگاه عالمه طباطبایی در نسبت میان زن و مرد در اجتماع کدام گزینه صحیح است؟

 .نقش های اجتماعی آنها بی تأثیر استویژگی های طبیعی زن و مرد در ایفای 

 .هر دو صنف از نظر ارزش و تأثیر اجتماعی متعادل اند

 .شیوه های تأثیر اجتماعی زنان و مردان یکسان می باشد

 .زن و مرد به طور یکسان از اصل آزادی برخوردار نیستند

 باشد؟کدام گزینه در مورد سیرة پیامبر )ص( دربارة حضور زنان صحیح نمی 

 .همسران و دختران خود را به رزمگاه می بردند

 .از زنان برای پرستاری و درمان مجروحان جنگی استفاده می کردند

 .ساعتی را برای آموزش زنان در مسجد اختصاص می دهند

 .از حضور غیرضروری زنان در جامعه جلوگیری می کردند

 آنها مبتنی است، چه حکمی دارد؟ حضور زنان در مشارکت های سیاسی که حفظ اسالم بر

 کراهت

 رجحان

 وجوب

 حرمت

 کدام گزینه از آثار و پیامدهای پذیرش اصل برابری بین زنان و مردان در اجتماع محسوب می گردد؟

 .انتظارهای متفاوتی از مرد و زن در حوزه های اجتماعی به وجود می آید

 .افراد می شودبرنامه ریزی ها مبتنی بر تفاوت های طبیعی 

 .همه عرصه ها، فرصت ها و منابع باید به طور یکسان بین زنان و مردان تقسیم گردد

 .زن و مرد را در موضع ناهمسانی در روابط اجتماعی قرار می دهد

 



 جلسه چهاردهم

 کدام گزینه در شکل گیری هویت جنسی فرد مؤثر نمی باشد؟

 جنبه های طبیعی جنسی

 واکنش های محیطی

 انتظارات محیطی

 جغرافیای محیطی

 وظایف و انتظاراتی که به هر فرد، متناسب با پایگاه اجتماعی او اسناد داده می شود، چه نام دارد؟

 نقش

 پایگاه

 هویت

 نظام 

 کدام گزینه از نشانه های تأیید دین اسالم درباره ایجاد نظام جنسیتی محسوب می شود؟

 به یکدیگرپرهیز زنان و مردان از تشبه 

 نیکی و احسان به والدین

 پرهیز از تبعیض در تربیت دختران و پسران

 رفتار همراه با گذشت نسبت به فرزندان

جامعه از هر یک از مردان و زنان، با توجه به پایگاه اجتماعی شان فعالیت ها و رفتارهایی ویژه را انتظار دارد، که به آن نظام 
 .جنسیتی گفته می شود

 نادرست

 درست

 کدام گزینه مطابق با نظریه فمینیستی در دهه های شصت و هفتاد میالدی نمی باشد؟

 .تفاوت های روانی و رفتاری بین زن و مرد برخاسته از طبیعت است

 .وجود بسیاری از تفاوت ها و انتظارات متفاوت از مرد و زن بی پایه است

 .اشاره دارد جنس زن تنها به نقش خاص وی در تولید مثل

 .قائل به تفکیک بین مفهوم جنس و جنسیت هستند

 

 



 جلسه پانزدهم

 کدام یک از نقش های زیر غیر جنسیتی می باشد؟

 قضاوت قاضی تحکیم

 فرماندهی جنگ

 مشارکت در اصالح رفتار دیگران

 مدیریت کالن اجتماعی

 نظام تربیتی و آموزشی مطلوب، کدام نظام است؟

 تربیت هادی

 تربیت عاری از تحلیل های جنسیتی

 تربیت فرا جنسیتی

 تربیت تک جنسیتی

 تربیت هادی بر اساس کدام ویژگی های افراد شکل می گیرد؟

 ویژگی های روانی کودکان و بزرگساالن

 ویژگی های جسمی مردان و زنان

 ویژگی های طبیعی و روانی مردان و زنان

 ویژگی های طبیعی زنان

 .احکام، لزوم انفاق و نان آوری حقی برای مردان است که واگذار شدنی استبنابر ادله 

 نادرست

 درست

 کدام گزینه از آثار ایفای نقش مردانه و زنانه نمی باشد؟

 کاهش مشارکت اجتماعی

 نشاط و رضایت مندی زوجین

 کارآمدی خانواده

 قوام اجتماع

 

 

 



 خانواده است؟کدام گزینه بیان گر نقش های مردانه در 

 تمکین در برابر همسر ـ گذشت از خطاهای همسر

 گذشت از خطاهای همسر ـ حفظ عفت

 سرپرستی خانواده ـ تمکین در برابر همسر

 سرپرستی خانواده ـ گذشت از خطاهای همسر

 .استنقش های جنسیتی جنبه های رفتاری هویت جنسی اند که بر تقاوت در هویت جنسی مردانه و زنانه مبتنی 

 نادرست

 درست

 

 

 

 جلسه شانزدهم

 چیست؟« رشد»ویژگی سن 

 .با فرا رسیدن آن، فرد شایستگی ادارة اموال خود را به دست می آورد

 .قبل از فرا رسیدن آن، دربارة رفتار فرد به طور ارزشی داوری نمی شود

 .رود با فرا رسیدن این سن است که فرد مسئول رفتار و کارهای خویش به شمار می

 .سن رشد در پسران با پایان یافتن پانزده سال قمری است

 کدام گزینه دربارة بلوغ صحیح نمی باشد؟

 .کمال طبیعی انسان است که به مقتضای آن نسل او پایدار می شود

 .از شرایط عمومی تکلیف است

 .فرا رسیدن آن به معنای رشد کامل قوای ذهنی و عقلی اوست

 .که در آن فرد به رشد جنسی می رسددوره یا سنی است 

 کدام گزینه در بیان تفاوت پسران و دختران ناموفق است؟

 .توانایی ذهنی و ادراکی برای دختران زودتر از پسران حاصل می شود

 .بلوغ زودتر دختران، حاکی از قابلیت بیشتر برای جذب دستورات الهی است

 .تنددختران در قیاس با پسران، آسیب پذیرتر هس



 .پسران زودتر از دختران وارد دنیای واژگان و برقراری ارتباطات مفهومی می شوند

 فقها چه مقطع سنّی را در مورد سن بلوغ دختران مطرح نکرده اند؟

 پس از قاعدگی

 سیزده سالگی

 پانزده سالگی

 کامل شدن نه سالگی

 مشخص نمایید؟در دیدگاه حقوق دانان، گزینه صحیح را « رشد»دربارة واژه 

 .به معنای عقل معاش است

 .اعم از معنای لغوی آن می باشد

 .در مقابل واژه ضاللت است

 .با اصطالح بلوغ مترادف است

 

 

 

 جلسه هفدهم

 تفاوت های عبادی بین زنان و مردان نشانه کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

 لزوم حفظ مسئولیت های خانگی

 زنانمالحظه وضعیت جسمانی 

 تفاوت ارزشی بین زن و مرد

 جنبه های ارفاقی نسبت به زنان

 احکام کدام یک از ابواب فقهی بین زنان ومردان کامالً یکسان است؟

 وضو

 نماز

 غسل

 تیمم

 



 کدام گزینه در مورد نماز زنان صحیح است؟

 .امامت نماز جماعت برای آنان مجاز نیست

 .بر آنان جایز نیستبرگزاری نمازهای واجب به جماعت 

 .نماز قضای پدر بر آنان واجب نیست

 .امامت نماز جمعه بر آنان جایز است

 حکم قرائت سوره هایی که سجده واجب ندارند، برای زن حائض چیست؟

 .مکروه است به معنای کمتر بودن ثواب

 .مکروه است به معنای مرجوحیت

 .حرام است

 .مستحب است

 محدوده دارایی خودش، بدون اجازه همسرش جایز نیست؟کدام عمل زن در 

 صدقه دادن

 پرداخت خمس

 پرداخت زکات

 نذر کردن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسه هجدهم

 نظر قرآن دربارة طبیعی یا تاریخی بودن خانواده چیست؟

 .طبیعی بودن زوجیت، با قداست آن تنافی دارد

 .خانواده دارندآیات مربوط به آدم و حوا، داللت بر تاریخی بودن 

 .انحراف دانستن میل به هم جنس، دلیلی بر طبیعی بودن خانواده است

 .زوجیت در انسان ها تاریخی و در بقیه موجودات طبیعی است

 کدام گزینه با آموزه های اسالمی دربارة پیوند زناشویی ناسازگار است؟

 .مرد و زن است زندگی خانوادگی، براساس تفاوت های طبیعی و اقتضائات تکوینی

 .زوجیت یک اصل همگانی است

 .انگیزة جنسی و عاطفی، مانع آرامش بخشی ازدواج است

 .وجود نداشتن راه دیگری جز ازدواج برای بقای نسل، باعث استواری چنین پیوندی شده است

نیازها و موقعیت هر زمان، به گونه ، خانواده نهادی قراردادی است که با توجه به «تاریخی بودن خانواده»بر اساس نظریه 
 .ای متفاوت بنا نهاده می شود

 نادرست

 درست

 کدام گزینه، با دیدگاه طبیعی دانستن خانواده بیگانه است؟

 اهدافی مانند افزایش نسل

 آزمندی مردان در تولید سرمایه

 اصل برآوردن نیاز عاطفی

 اصل برطرف ساختن نیاز جنسی

 خانواده درست نیست؟کدام گزینه در مورد 

 .سالمت اعضای خانواده، در سالمت اجتماعی تأثیر به سزایی دارد

 .خانواده، دارای تعریف مشخصی در اذهان مردم و دانشمندان است

 .آدمیان بر پایة موقعیتشان در خانواده ارزش گذاری شده اند

 .خانواده، محدودترین واحد اجتماعی است

 

 



 جلسه نوزدهم

 سازگار است؟« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»گزینه با معنای قیمومیت در آیه کدام 

 .قیمومیت به معنای والیت داشتن پدر خانواده است

 .مرد دارای حق تصرف در اموال خانواده خویش است

 .حکم سرپرستی شوهر، مستلزم اطاعت همسر است

 .تصرفات او منوط به اذن شوهر استبا وجود مالکیت زن بر اموالش، همه 

 محدود ساختن رفتار جنسی به خانواده، چه آثاری دارد؟

 افزایش عقده های روانی و خشونت جنسی علیه زنان

 افزایش پنهان کاری اجتماعی و نهادینه شدن روحیه فریبکاری

 محدودیت غریزه جنسی و افزایش فشار روانی بر مردان

 تشدید محبت در بین همسرانتعهد در روابط جنسی و 

 کدام گزینه از عوامل استحکام خانواده شمرده شده است؟

 دقت در زیبایی همسر ـ روابط نابهنجار غیر کالمی ـ نداشتن تفاوت سلیقه

 دقت در گزینش همسر ـ موقعیت اجتماعی همسران ـ بی تفاوتی نسبت به تفاوت های یکدیگر

 ـ باورهای دینی زوجیندقت در گزینش همسر ـ حسن ارتباط 

 رعایت سلسله مراتب در خانواده ـ زیبایی چشمگیر زن ـ عدم سختگیری در مسائل دینی

 در نظام ریاستی بر مبنای قرارداد، کدام نکته مثبت مورد توجه بوده است؟

 اشتغال زنان در خارج خانه و همیاری در رشد اقتصادی جامعه

 خانوادهتوجه به ضرورت سلسله مراتب در 

 مبتنی بودن ریاست خانواده، بر توانایی های طبیعی افراد

 رویکرد مثبت به توانایی مردان در مراقبت و تربیت فرزندان

 خانواده چه کارکردی در زمینه اقتصاد دارد؟

 افزایش روحیه مصرف گرایی و رقابت در تجمل گرایی

 هاز بین رفتن ثروت افراد در هزینه های خانه و خانواد

 آینده نگر شدن افراد متأهل در پس انداز و کنترل سبد هزینه ها

 کم شدن انگیزه برای فعالیت های اقتصادی

 



 جلسه بیستم

 کدام گزینه دربارة مقولة ازدواج در جوامع بشری نادرست است؟

 .استبرگزاری ازدواج در مکان های دینی مانند مساجد و کلیسا، حاکی از تقدس آن در جوامع بشری 

 .در جوامع غیر اسالمی، ازدواج تنها جنبه ای نمادین دارد که بعد از ازدواج نیز هنجارهای اخالقی رعایت نمی شود

 .ازدواج میان فرهنگ و طبیعت تعادل برقرار کرده و از نوعی تقدس برخوردار است

اج، باعث پاکی نسل و بقای آن شده ازدواج شرعی با منع محرم آمیزی و برون همسری، در کنار هنجارهای دیگر ازدو
 .است

 دلیل اولویت خواستگاری مرد از زن ـ نه زن از مرد ـ چیست؟

 .تمایل مرد به زن، پذیرشی و فعاالنه است؛ اما تمایل زن به مرد، انگیزشی و منفعالنه است

 .دارد میل طبیعی مرد به طلب کردن و رغبت به زن، و میل طبیعی زن به مطلوب واقع شدن گرایش

 .در موارد ناموفق، زن خواستگار بیشتر از مرد خواستگار دچار آسیب های روحی و عاطفی می شود

 .در سیرة اولیای دین و متشرعان، خواستگاری مرد از زن رواج داشته است

 ویژگی خاص الگوی مدرن ازدواج، در مقایسه با الگوهای سنتی تر چیست؟

 ادیازدواج براساس نگرش مادی و اقتص

 در نظر گرفتن منافع اجتماعی در انتخاب همسر

 شکل گیری زناشویی بر اساس عشق رمانتیک

 همسرگزینی بر اساس افزایش قدرت سیاسی

 حق حبس زنان در بحث مهریه به چه معناست؟

 .زن حق دارد مهریه اش را بدون اجازه شوهر وقف در کار خیر کند

 .خود را در منزل شوهرش حبس نمایدزن می تواند تا زمان پرداخت مهریه، 

 .زن حق دارد تا زمانی که مهریه اش پرداخت نشده، از تمکین خودداری کند

 .زن می تواند به خاطر عدم پرداخت مهریه، تمکینی را که در زناشویی داشته است ادامه ندهد

 کدام گزینه مطابق با حکم قانون مدنی ایران دربارة ازدواج دختران است؟

 .استیذان از پدر و جد پدری در ازدواج دختر، جنبة حمایتی دارد و رعایت آن الزم نیست

 .نکاح دختر باکره تا قبل از بلوغ، موقوف به اجازة پدر یا جد پدری است

 .عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازة ولی، به شرط مصلحت مولّی علیه صحیح است

 توانند مانع ازدواج دختر شوندپدر یا جد پدری، بدون علت موجه نیز می 


